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 تعديلي إعالن 
 الخاصة ب :المقابالت االنتقائية  تاريخ اجراء عن تأجيل

  كلميي )ة(  منصبصغل -ثطوان-بناء ػىل كرار ملدٍر ال اكدميَة اجلهوًة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة طنجةمدٍر)ة( ا 

 .8981ًومَوز  48املوافق ل  8340ذو املؼدة  81بتارخي  90/81رمق احلس مية 

 كلميَة -ثطوان-صغل مناصب املسؤومَة ابل اكدميَة اجلهوًة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة طنجة احلس مية واملدٍرايت ال 

 88/81رمق احلس مية -ثطوان-امتابؼة مها ، بناء ػىل كرار ملدٍر ال اكدميَة اجلهوًة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة طنجة

 .8981غضت  91املوافق ل  8340ذو املؼدة  82بتارخي 

 

اىل علم  احلسيمة-تطوان-األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة طنجة تنهي

بشغل منصب الجتياز ادلقابالت االنتقائية اخلاصة   ادلقبولني ات و ادلرتشحنيادلرتشح

باألكادميية اجلهوية للرتبية منصب رئيس)ة( قسم و رئيس)ة( مصلحة  مدير)ة( إقليمي)ة(،

ىا ؤ ، ادلزمع إجرااحلسيمة وادلديريات اإلقليمية التابعة ذلا-تطوان-والتكوين جلهة طنجة

 بتأجيل ىذه ادلقابالت اىل يومي 8102 نونبر 30و  30 السبت واألحد يومي

  .عتمدة  ي اجلدولة الزمنية رفقتووفق الربرلة ادل 8102 نونبر 00و  03السبت و األحد 
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كلميي  اجلدوةل امزمنَة نلملابالت الاهتلائَة مع املرتحشني مضغل مناصب مدٍر)ة( ا 

ة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة طنجة كلميَة امتابؼة مها-ثطوان-ابل اكدميَة اجلهًو  احلس مية واملدٍرايت ال 
 

ة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة  جراء امللابالت : ملر ال اكدميَة اجلهًو  احلس مية-ثطوان-طنجةملر ا 
 

ة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة طنجة املوافق  8340ذو املؼدة  81بتارخي  90/81احلس مية رمق -ثطوان-بناء ػىل كرار ملدٍر ال اكدميَة اجلهًو

كلميي)ة( 8981ًومَوز  48ل   بضأ ن فتح ابب امرتص َح مضغل منصب مدٍر )ة( ا 

 

 امتأ جريرمق  امس ووسب املرتحش ملر املنصب منصب امتباري رت
 اترخي ا جراء

 امللابالت
 فرتة ا جراء امللابالت

كلميي)ة( 1  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 366402 غبد امواحد ال هصاري صفضاون مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 2  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 306396 حسن امسٌليت صفضاون مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة(مدٍر)ة(  3  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 1116361 رص َد بضارة صفضاون ا 

كلميي)ة( 4  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 1152174 غبد امرحمي مساهَل صفضاون مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 5  من امساػة امتاسؼة صباحا ابتداء 89.88.8981 211137 حسان امهاليل صفضاون مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 6 ٍز صفضاون مدٍر)ة( ا   ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 60083 رص َد اكا

كلميي)ة( 7  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 373835 محمد غبد امغفور غزاوي وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 8  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 1044281 محمد املرشايف وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 9  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 342909 محمد امحلَدي وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 10  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 63702 املصطفى بنلدور وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 11  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 58787 االك غبد هللا وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 12  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 60951 زكرايء هجار وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 13  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 1171594 جٌلل اتركو وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 14  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 744449 غبد احلفِظ ادلامشي وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 15  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 1237800 ربَع كصاري وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 16  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 1045134 غبد امؼٍزز امربميي وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 17  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 1116944 حمد امبؼًل وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 18  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 89.88.8981 1043537 احلسن احنُيش وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 19 براهمي أ وهبارك وزان مدٍر)ة( ا   من امساػة امتاسؼة صباحا ابتداء 89.88.8981 1157930 ا 

كلميي)ة( 20  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 1152174 غبد امرحمي مساهَل وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 21  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 351152 محمد أ غرمي وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 22  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 1044405 رص َد أ غريب وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 23 ميان امكرد وزان مدٍر)ة( ا   ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 1044575 ا 
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كلميي)ة( 24  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 1113762 سؼَد رضًف وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 25  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 1406115 صهَد مكبَدي وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 26  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 338202 محمد غكِةل وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 27  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 738045 ػًل امَخلَفي وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 28  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 716914 س َدي محمد صاكري وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 29  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 211137 حسان امهاليل وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة( 30  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 1176578 ًووس مكوين وزان مدٍر)ة( ا 

كلميي)ة(مدٍر)ة(  31  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 838411 ػدي رمضون وزان ا 

كلميي)ة( 32  ابتداء من امساػة امتاسؼة صباحا 88.88.8981 1116361 رص َد بضارة وزان مدٍر)ة( ا 

 

 ملحوظة: يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمعنيين باألمر. 
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 املسؤومَةاجلدوةل امزمنَة نلملابالت الاهتلائَة مع املرتحشني مضغل مناصب 

ة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة طنجة كلميَة امتابؼة مها-ثطوان-ابل اكدميَة اجلهًو  احلس مية واملدٍرايت ال 
 

ة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة طنجة جراء امللابالت : ملر ال اكدميَة اجلهًو  احلس مية-ثطوان-ملر ا 
 

ة نلرتبَة وامتكوٍن جلهة طنجة املوافق  8340ذو املؼدة  82بتارخي  88/81احلس مية رمق -ثطوان-بناء ػىل كرار ملدٍر ال اكدميَة اجلهًو

 مناصب املسؤومَةبضأ ن فتح ابب امرتص َح مضغل  8981 غضت 91ل 

 

 رمق امتأ جري امس ووسب املرتحش ملر املنصب منصب امتباري رت
جراء  اترخي ا 

 تامللابال
 فرتة ا جراء امللابالت

ري ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 1  88.88.8981 340453 احلسن ادلٍو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1116920 غبد هللا بورشحة ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 2
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1121712 غٌلد بنحَون ال اكدميَة ملنظومة ال ػالم املركز اجلهوي 3
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1152351 غبد امؼٍزز امزيغي ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 4
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1237591 مسرية ػُسو ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 5
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1551312 كرمية امزجًل ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 6
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1367919 كرمي أ وملؼطي ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 7
من امساػة امتاسؼة  ابتداء

 صباحا

 ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 8
أ محد امصهنايج 

 امحلضاوي
1400967 88.88.8981 

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1172760 خادل همدي ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 9
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1171594 جٌلل اتركو ال اكدميَة اجلهوي ملنظومة ال ػالم املركز 10
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1050529 ػادل مورايح ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 11
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 88.88.8981 1276000 حباجمحمد  ال اكدميَة املركز اجلهوي ملنظومة ال ػالم 12
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

13 
مصلحة امبناءات وامتجهزي و 

 املمتلاكت
 88.88.8981 1236577 معر اجملدويب ال مام ثطوان

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

14 
مصلحة امبناءات وامتجهزي و 

 املمتلاكت
 88.88.8981 1306092 بالل بنؼمر ثطوان

من امساػة امتاسؼة  ابتداء

 صباحا

15 
مصلحة امبناءات وامتجهزي و 

 املمتلاكت
 88.88.8981 1263794 أ محد أ مكوي ثطوان

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا
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16 
مصلحة امبناءات وامتجهزي و 

 املمتلاكت
 88.88.8981 1592733 صابر بوغابة ثطوان

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة مصلحة 17  88.88.8981 1048616 محمد طارق حِون ثطوان امضؤون امرتبًو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 18  88.88.8981 1048807 أ انس امضاوين ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 19  88.88.8981 238428 مصطفى امس تُتو ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
من امساػة امتاسؼة  ابتداء

 صباحا

ة 20  88.88.8981 725337 أ محد املًرين ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 21  88.88.8981 1123889 سؼَد ًفلح امؼمراين ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 22  ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
وكًَل  طارق

 غرساوي
1178670 88.88.8981 

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 23  88.88.8981 390215 محمد اخلنوس ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 24  88.88.8981 1409409 جٌلل احلس ين ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 25  88.88.8981 1116944 حمد امبؼًل ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 26  88.88.8981 57757 رص َد كٌرضة ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

ة 27  88.88.8981 1582367 سلمية زومف ثطوان مصلحة امضؤون امرتبًو
من امساػة امتاسؼة  ابتداء

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 28
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1048616 محمد طارق حِون

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 29
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1048807 أ انس امضاوين

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 ثدبري املوارد امبرشًة مصلحة 30
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1236577 معر اجملدويب ال مام

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 31
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1236418 هضام امكرسًوي

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 32
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1679889 فؤاد امرحٌلين

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 33
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1592812 مرمي منَب

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 34
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1549650 منري أ وخلَفا

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 35
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1266232 حفِظ املايح

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 36
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1409409 جٌلل احلس ين

من امساػة امتاسؼة  ابتداء

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 37
-املضَق

 امفنَدق
 89.88.8981 1403879 محمد همداوي

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا
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 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 38
-املضَق

 امفنَدق

غبد احلفِظ 

 ادلامشي
744449 89.88.8981 

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 39
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 1235926 محمد امؼاكل

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 40
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 1401015 كوثر امتَدي

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 41
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 1234960 ػادل بمننصور

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 42
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 1592733 صابر بوغابة

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 43
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 1592683 غبد امصمد غَنوس

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 44
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 1589762 غبد هللا راييح

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 45
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 57757 رص َد كٌرضة

من امساػة امتاسؼة  ابتداء

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 46
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 55846 جواد حساين

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 مصلحة ثدبري املوارد امبرشًة 47
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 1679819 ثوفِق محموح

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 ثدبري املوارد امبرشًة مصلحة 48
-املضَق

 امفنَدق
 88.88.8981 1263794 أ محد أ مكوي

ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 89.88.8981 1592812 مرمي منَب امؼرائش املركز ال كلميي مالمتحاانت 49
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 89.88.8981 1403879 محمد همداوي امؼرائش املركز ال كلميي مالمتحاانت 50
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 89.88.8981 279900 مصطفى بنجمية امؼرائش املركز ال كلميي مالمتحاانت 51
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 89.88.8981 351878 غبد اجلبار غامثين امؼرائش املركز ال كلميي مالمتحاانت 52
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 89.88.8981 57757 رص َد كٌرضة امؼرائش املركز ال كلميي مالمتحاانت 53
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 89.88.8981 92150 معر رشيق امؼرائش املركز ال كلميي مالمتحاانت 54
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 89.88.8981 1582367 سلمية زومف امؼرائش املركز ال كلميي مالمتحاانت 55
ابتداء من امساػة امتاسؼة 

 صباحا

 

 ملحوظة: يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمعنيين باألمر. 
 


